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O TABACO 
O tabaco (Nicotiana tabacum) é uma planta que contém nicotina, um estimulante do 

sistema nervoso central (SNC).  

A nicotina atua no sistema nervoso central provocando uma sensação de bem-estar 
passageira. Além de estimulante, a nicotina reduz o apetite, aumenta o batimento 
cardíaco, a pressão arterial, a frequência respiratória e a atividade motora.  

A nicotina é considerada uma droga psicoativa que causa dependência física e 
psíquica. 



Como o fumo age 



Formas de tabaco fumado 

Fonte: http://www.engquimicasantossp.com.br/2015/08/processo-de-fabricacao-do-cigarro.html 



Formas de tabaco não fumado 

SNUS 



O cigarro industrializado 

O cigarro industrializado, forma mais conhecida e usada do tabaco, é um 

rolo de folhas picadas, geralmente enrolado em papel fino, e que se 

destina a ser fumado. 



níveis 



Panorama atual 

• Existem hoje, no mundo, 1.400.000.000  usuários de tabaco, com 15 anos e mais 
de idade. 

• Desse total, 1,07 bilhão usam produtos de tabaco fumado e 367 milhões usam 
produtos de tabaco não fumado. 

• Existe 1,12 bilhão de homens e 279 milhões de mulheres usando tabaco no 
mundo.   



Panorama atual 

Washington, DC, 30 de maio de 2019 (OPAS / OMS) – “Medidas de controle do 
tabagismo, particularmente aquelas que garantem espaços públicos e de trabalho 
livres do fumo, devem ser intensificadas com urgência para proteger a saúde dos 

povos das Américas, diz Organização Pan Americana de Saúde (OPAS), braço regional 
para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS)”. 

 

W.W.F. 



O tabagismo é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como uma doença crônica, epidêmica, sendo a maior causa 
isolada evitável de adoecimento e mortes precoces em todo o 
mundo.  
 
A constatação de que a nicotina, presente em todos os derivados do 
tabaco, é uma droga psicoativa, fez com que a OMS incluísse o 
tabagismo dentro do grupo dos transtornos mentais e de 
comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas na 
Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10).  

Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas da dependência 
à nicotina 



F17 - Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 
fumo (CID 10) 

CID 10 - F17    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo 

CID 10 - F17.0    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - intoxicação aguda 

CID 10 - F17.1    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - uso nocivo para a saúde 

CID 10 - F17.2    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome de dependência 

CID 10 - F17.3    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome (estado) de abstinência 

CID 10 - F17.4    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome de abstinência com delirium 

CID 10 - F17.5    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - transtorno psicótico 

CID 10 - F17.6    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - síndrome amnésica 

CID 10 - F17.7    

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - transtorno psicótico residual ou de instalação 

tardia 

CID 10 - F17.8    Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - outros transtornos mentais ou comportamentais 

CID 10 - F17.9    

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo - transtorno mental ou comportamental não 

especificado 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/5275/f170_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__intoxicacao_aguda.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5275/f170_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__intoxicacao_aguda.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5275/f170_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__intoxicacao_aguda.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5275/f170_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__intoxicacao_aguda.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5276/f171_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__uso_nocivo_para_a_saude.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5276/f171_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__uso_nocivo_para_a_saude.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5276/f171_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__uso_nocivo_para_a_saude.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5276/f171_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__uso_nocivo_para_a_saude.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5277/f172_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_de_dependencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5277/f172_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_de_dependencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5277/f172_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_de_dependencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5277/f172_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_de_dependencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5278/f173_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_estado_de_abstinencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5278/f173_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_estado_de_abstinencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5278/f173_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_estado_de_abstinencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5278/f173_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_estado_de_abstinencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5279/f174_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_de_abstinencia_com_delirium.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5279/f174_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_de_abstinencia_com_delirium.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5279/f174_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_de_abstinencia_com_delirium.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5279/f174_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_de_abstinencia_com_delirium.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5280/f175_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5280/f175_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5280/f175_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5280/f175_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5281/f176_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_amnesica.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5281/f176_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_amnesica.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5281/f176_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_amnesica.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5281/f176_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__sindrome_amnesica.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5282/f177_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico_residual_ou_de_instalacao_tardia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5282/f177_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico_residual_ou_de_instalacao_tardia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5282/f177_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico_residual_ou_de_instalacao_tardia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5282/f177_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico_residual_ou_de_instalacao_tardia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5282/f177_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_psicotico_residual_ou_de_instalacao_tardia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5283/f178_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__outros_transtornos_mentais_ou_comportamentais.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5283/f178_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__outros_transtornos_mentais_ou_comportamentais.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5283/f178_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__outros_transtornos_mentais_ou_comportamentais.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5283/f178_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__outros_transtornos_mentais_ou_comportamentais.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5284/f179_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_mental_ou_comportamental_nao_especificado.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5284/f179_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_mental_ou_comportamental_nao_especificado.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5284/f179_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_mental_ou_comportamental_nao_especificado.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5284/f179_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_mental_ou_comportamental_nao_especificado.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5284/f179_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_fumo__transtorno_mental_ou_comportamental_nao_especificado.htm


Transtornos relacionados ao tabaco 



A dependência à nicotina obriga os fumantes a se exporem, 
cronicamente, a milhares de substâncias tóxicas.  

As principais substâncias tóxicas presentes no cigarro são: monóxido 
de carbono, amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído, acroleína, 
nicotina e alcatrão, fazendo com que o tabagismo seja um fator 
causal de dezenas de doenças.  

Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas da dependência 
à nicotina 



Fonte: ACS, The Cancer Atlas, 2014 

1. OLHOS 
- Cataratas, cegueira (degeneração macular) 
- Ardor, lacrimejamento excessivo e piscar 
2. CÉREBRO E PSIQUE 
- acidente vascular cerebral (acidente vascular cerebral) 
- Dependência / Síndrome de abstinência 
- Química cerebral alterada 
- Ansiedade sobre os efeitos do tabaco na saúde 
3. CABELO 
- Odor desagradável e descoloração 
4. NARIZ 
- Câncer de cavidades nasais e seios paranasais 
- rinossinusite crônica 
- Olfato prejudicado 
5. DENTES 
- doença periodontal (gengivite, periodontite) 
- dentes soltos, perda de dentes 
- Cáries e placas 
- Descoloração e amarelecimento 
6. BOCA E GARGANTA 
- Canceres dos lábios, boca, garganta, laringe e faringe 
- Dor de garganta 
- Paladar prejudicado 
- Mal hálito 
7. OUVIDO 
- Perda de audição 
- Infecção no ouvido 
8. PULMÕES 
- Câncer de Pulmão, brônquios e  de traquéia 
- Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e enfisema 
- Bronquite crônica 
- Infecção respiratória (influenza, pneumonia, tuberculose) 
- Falta de ar, asma 
- tosse crônica, produção excessiva de expectoração 
9. CORAÇÃO 
- Trombose coronária (ataque cardíaco) 
- aterosclerose (lesão e oclusão de artérias coronárias) 
10. PEITO E ABDOME 
- Câncer de esôfago 
- Câncer de estômago, de cólon e pâncreas 
- Aneurisma da aorta abdominal 
- úlcera péptica (esôfago, estômago, porção superior do intestino delgado) 
- Possível aumento do risco de câncer de mama 

Tabagismo ativo 

11. FÌGADO 
- Câncer de fígado 
12. REPRODUÇÃO MASCULINA 
- Infertilidade 
- impotência 
13. REPRODUÇÃO FEMININA 
- Câncer cervical e ovariano 
- Falência ovariana prematura, menopausa precoce 
- Fertilidade reduzida 
- menstruação dolorosa 
14. SISTEMA URINÁRIO 
- Câncer de bexiga, rim e ureter 
15. MÃOS 
- Doença vascular periférica, má circulação (dedos frios) 
16. PELE 
- Psoríase 
- Perda de tom de pele, enrugamento, 
- Envelhecimento prematuro 
17. SISTEMA ESQUELÉTICO 
- osteoporose 
- fratura do quadril 
- Suscetibilidade a problemas nas costas 
- Câncer de medula óssea 
- Artrite reumatóide 
18. FERIDAS E CIRURGIA 
- Ferida prejudicada 
- Recuperação pós-cirúrgica deficiente 
- Queimaduras de cigarros e de incêndios por cigarros 
19. PERNAS E PÉS 
- Doença vascular periférica, pés frios, dor nas pernas e gangrena 
- Trombose venosa profunda 
20. SISTEMA CIRCULATÓRIO 
- Doença de Buerger (inflamação da artérias, veias e nervos nas pernas) 
- Leucemia mielóide aguda 
SISTEMA IMUNOLÓGICO 
- Baixa resistência à infecção 
- Possível aumento do risco de doenças alérgicas 
OUTRAS 
- Diabetes 
- Morte súbita 



O tabaco responde por mais de 20% de todas as mortes por 
câncer em todo o mundo 

Fumar está associado com, pelo menos, 16 tipos de câncer: 
 
1. Pulmões 
2. Fígado 
3. Estômago 
4. Pâncreas 
5. Rins 
6. Ureter 
7. Colon e reto 
8. Bexiga urinária 
9. Ovários 
10. Colo do útero 
11. Cavidade nasal e seios paranasais 
12. Cavidade oral 
13. Faringe 
14. Laringe 
15. Esôfago 
16. Medula óssea (leucemia mielóide aguda) 

Fonte: ACS, The Cancer Atlas, 2014 

Tabagismo e câncer 



Tabagismo e câncer no Brasil 

Obs.: No caso da Leucemia – Leucemia Mielóide Aguda 

Tipos de câncer associados ao tabagismo 



Mortalidade atribuída ao tabaco 



Proporção de mortes em homens por causa do tabaco em 
todas as idades, 2016 

ACS - Tobacco Atlas 2018 



Proporção de mortes em mulheres por causa do tabaco em 
todas as idades, 2016 

ACS - Tobacco Atlas 2018 



Os danos relacionados ao tabaco vão muito além da morte e doença causada por consumo de tabaco.  
O tabaco prejudica a sustentabilidade do mundo desenvolvimento.  
O custo econômico do tabagismo, globalmente, chega a quase 2 trilhões de dólares (em 2016 PPC ou, 

Paridade de Poder de Compra) a cada ano, equivalente a quase 2% do total mundial da produção 
econômica.  

A maior parte do total do custo econômico do tabagismo é a perda produtividade dos doentes ou mortes 
por tabaco.  

Outros 30% desses custos são despesas relacionadas ao tratamento doenças atribuíveis ao tabagismo.  
Esse preço não inclui outros custos, como, por exemplo, os danos ambientais e de saúde relacionados ao 

cultivo de tabaco, riscos de incêndio relacionados ao tabagismo e, acima de tudo, dor  incomensurável e 
sofrimento das vítimas do tabaco e de suas famílias. 

Consequências econômicas 



Custos econômicos das doenças atribuíveis ao 
tabaco 

ACS - Tobacco Atlas 2018 

PPP - Purchasing Power Parity ou Paridade do Poder de Compra (PPC) é um método alternativo à taxa de câmbio para se calcular o poder de compra de dois países. 



Carga de Doenças e Custos Econômicos Atribuíveis ao Uso do 
Tabaco no Brasil 

O consumo de cigarros e outros derivados causa um prejuízo de R$ 56,9 
bilhões ao país a cada ano. Deste total, R$ 39,4 bilhões são com custos 
médicos diretos e R$ 17,5 bilhões com custos indiretos, decorrentes da 
perda de produtividade, provocadas por morte prematura ou por 
incapacitação de trabalhadores. 
O estudo verificou que a arrecadação total de impostos pela União e 
estados, com a venda de cigarros no país em 2015, foi de R$ 12,9 bilhões. 
Ou seja, o saldo negativo do tabagismo para o país foi de R$ 44 bilhões, 
quando se subtrai os gastos da saúde em relação aos impostos 
arrecadados. 
 
 

Pinto M, Bardach A, Palacios A, Biz AN, Alcaraz A, Rodríguez B, Augustovski F, Pichon-Riviere A. Carga de doença atribuível ao uso 
do tabaco no Brasil e potencial impacto do aumento de preços por meio de impostos. Documento técnico IECS N° 21. Instituto de 
Efectividad Clínica y Sanitaria, Buenos Aires, Argentina. Maio de 2017. Disponível em: www.iecs.org.ar/tabaco  



Carga de Doenças e Custos Econômicos Atribuíveis ao Uso do 
Tabaco no Brasil 

As doenças relacionadas ao tabaco que mais oneraram em 2015 o sistema público e 
privado de saúde no Brasil foram:  
 
Doença Pulmonar Obstrutiva crônica-DPOC - principalmente enfisema e asma - (R$ 16 
bilhões);  
Doenças cardíacas (R$10,3 bilhões);  
Tabagismo passivo e outras causas (R$4,5 bilhões);  
Câncer pulmão, esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga, laringe, colo do útero e 
leucemia (R$6,3 bilhões);  
Acidente vascular cerebral (AVC)(R$2,2 bilhões); e  
Pneumonia (R$146 milhões). 
 

Pinto M, Bardach A, Palacios A, Biz AN, Alcaraz A, Rodríguez B, Augustovski F, Pichon-Riviere A. Carga de doença atribuível ao uso 
do tabaco no Brasil e potencial impacto do aumento de preços por meio de impostos. Documento técnico IECS N° 21. Instituto de 
Efectividad Clínica y Sanitaria, Buenos Aires, Argentina. Maio de 2017. Disponível em: www.iecs.org.ar/tabaco  



Protocolo Clínico e Diretrizes terapêuticas da dependência 
à nicotina 

Além dos prejudiciais efeitos à saúde dos fumantes, o 
tabagismo atinge também os não fumantes que convivem 
com fumantes em ambientes fechados, os denominados 
fumantes passivos.  
A exposição involuntária à fumaça do tabaco pode acarretar 
desde reações alérgicas (rinite, tosse, conjuntivite, crises e/ou 
exacerbação de asma) em curto período, até infarto agudo do 
miocárdio, câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva 
crônica (enfisema pulmonar e bronquite crônica) em adultos 
expostos por longo período.  



Tabagismo passivo 

Síndrome de Morte Súbita na Infância  

Asma (idade escolar), bronquites, função 
pulmonar prejudicada; 
pneumonias;  
tosse e falta de ar. 

Doença do ouvido médio 
(otites aguda e crônica) 

DANOS 
O tabagismo passivo está relacionado a várias doenças em 
crianças e adultos 

CRIANÇAS – EVIDÊNCIA SUFICIENTE 

Doença 
Coronariana 

ADULTOS – EVIDÊNCIA SUFICIENTE 

Câncer de pulmão Irritação nasal 
Odor desagradável 

Derrame 
Efeitos sobre a reprodução: criança com baixo peso ao 

nascer 

ACS – Tobacco Atlas, 2018 



Estimativa global da carga de doença do tabagismo passivo 
(OMS) 

 Em 2004, 40% das crianças, 33% dos homens não fumantes e 35% de mulheres não 
fumantes foram expostas ao tabagismo passivo, no mundo.  

  
 Estima-se que ele tenha causado cerca de 603 000 mortes prematuras em 2004 das quais 

166 000 mortes por infecções respiratórias inferiores e 1100 por asma ocorreram em 
crianças, e 35 800 mortes por asma, 21.000 mortes por câncer de pulmão e 379.000 
mortes por doença isquêmica do coração (DIC) ocorreram em adultos.  

 Esta carga de doença totaliza cerca de 10,9 milhões de anos de vida ajustados por 
incapacidade (DALYs).  

 De todas as mortes atribuíveis ao tabagismo passivo, 28% ocorrem em crianças e 47% em 
mulheres. 

 Oberg M1, Jaakkola MS, Woodward A, Peruga A, Prüss-Ustün A. Worldwide burden of disease from exposure to second-hand smoke: a retrospective analysis of 
data from 192 countries. Lancet. 2011 Jan 8;377(9760):139-46.  
doi: 10.1016/S0140-6736(10)61388-8. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oberg M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21112082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaakkola MS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21112082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaakkola MS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21112082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaakkola MS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21112082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Woodward A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21112082
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peruga A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21112082
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Panorama mundial 

O tabagismo passivo causa 880.000 mortes globalmente a cada ano e 54.000 mortes 
em menores de 05 anos. 

Legislações de ambientes livres de fumaça de tabaco que proíbem fumar em lugares 
públicos fechados reduzem a exposição em crianças e adultos e reduzem a prevalência 
de tabagismo, inclusive durante a gravidez. 

Essas legislações podem, se implementadas de forma abrangente, melhorar a saúde 
infantil  com a redução de partos prematuros, abortos/mortalidade perinatal, 
internações hospitalares por asma e infecções do aparelho respiratório baixo. 

 

Lancet 2017, 390:1345-422 



Carga global de tabagismo passivo entre crianças (2016)  
www.healthdata.org 

Lancet 2017, 390:1345-422 

Mortes DALYS 

0-4 anos 53.599 4.688.116 

5-14 anos 4.380 476.975 

Todas as idades 883.930 23.761.453 



Panorama no Brasil 



Prevalência do tabagismo no Brasil em homens, por faixa etária, nos 
anos de 1989, 2008 e 2013 

Prevalência em homens 18+: 1989 – 43,3%; 2008 – 22,9% e 2013 – 18,9%. Redução: -56,4% 

Fonte: Szklo, AS; Yuan, Z; Levy,D – Update and extension of the Brazil Simsmoke model to estimate health impact of cigarette smoking by pregnant women in Brazil. Cad. Saúde Pública 2017 33(12):e00207416 



Prevalência de tabagismo no Brasil em mulheres, por faixa etária, nos 
anos de 1989, 2008 e 2013 

Prevalência em mulheres 18+: 1989 – 27,1%; 2008 – 13,9% e 2013 – 11,0%. Redução: -59,4% 

Fonte: Szklo, AS; Yuan, Z; Levy,D – Update and extension of the Brazil Simsmoke model to estimate health impact of cigarette smoking by pregnant women in Brazil. Cad. Saúde Pública 2017 33(12):e00207416 



Exposição à fumaça do tabaco em 2013 



Exposição à fumaça do tabaco em 2013 
IBGE - PNS/2013 

• No ambiente domiciliar, a proporção de pessoas não fumantes expostos à fumaça de produtos de 
tabaco foi de 10,7%. As mulheres não fumantes estavam mais expostas (11,7%) que os homens (9,5%).  

• As pessoas de 18 a 24 anos de idade também estavam mais expostas, neste ambiente, que as demais 
faixas etárias.  

• No trabalho, entre as pessoas não fumantes ocupadas e que trabalhavam em ambientes fechados, 
13,5% estavam expostos ao fumo passivo. Neste caso, os homens estavam mais expostos (16,9%) que as 
mulheres (10,4%).  

• As Regiões Sul e Sudeste apresentaram percentuais menores de pessoas não fumantes expostas ao 
fumo passivo no local de trabalho fechado: 11,1% e 12,3%, respectivamente. 



Políticas de controle do tabaco 





Brasil quer ser primeiro país do mundo livre do tabaco 
Compromisso para alcançar meta foi assumido pelo ministro da Saúde durante lançamento de relatório da OMS 
sobre epidemia global do tabagismo no dia 26 de junho de 2019, no Museu do Amanhã. 



MPOWER da OMS 

 MPOWER foi lançado em 2007 para promover ações governamentais a partir de seis 
estratégias de luta contra o tabaco, em linha com a CQCT da OMS, para: 
 
1. Monitorar o uso de tabaco e políticas de prevenção 
2. Proteger a população contra a fumaça do tabaco 
3. Oferecer ajuda para cessação do fumo 
4. Advertir sobre os perigos do tabaco 
5. Fazer cumprir as proibições sobre publicidade, promoção e patrocínio 
6. Aumentar os impostos sobre o tabaco 



Prevalência de tabagismo no Brasil em pessoas com 18 anos e mais de idade, 1989 – 2010: resultados da 
predição do SimSmoke e dos inquéritos nacionais 



Percentagem da redução na prevalência do tabagismo em 2010 devido a políticas individuais implementadas 
desde 1989, estimado pelo Brasil SimSmoke.   

Preços, apenas  Ambientes livres, 
apenas  

Campanhas de 
mídia, apenas 

Propaganda,apenas 

Advertências de saúde, 
apenas 

Taxa de cessação, 
apenas 

Acesso de jovens, apenas 



Estudo sobre o efeito da legislação de Ambientes 
Livres de Fumaça de Tabaco sobre Mortalidade 

infantil no Brasil 



A situação no Brasil 

O Brasil fornece um cenário internacionalmente importante para avaliar o impacto da legislação de 
Ambiente Livre de Tabaco:  
 
1. O país tem uma alta taxa de mortalidade infantil em relação a outros países de renda média 

(14,5 óbitos infantis por mil nascidos vivos em 2014 (comparável a 14,0 na Colômbia, 13,2 no 
México, 10,0 na China e 7,8 na Rússia). 

2. O país é um reconhecido líder global no controle do tabaco com declínio na prevalência de 
tabagismo de 34,8% em 1989 para 14,7% em 2013.  

3. O fortalecimento da Lei de Ambiente Livre de Tabaco no Brasil ocorreu de forma gradual nos 
estados e municípios brasileiros, seguido por uma lei federal abrangente, nacional, 
implementada somente em 2014, o que permitiu uma avaliação do impacto dessas legislações 
sobre a saúde infantil. 



A evolução da legislação brasileira em relação aos ambientes livres da 
fumaça do tabaco 

1996 ► A Lei 9294 proíbe o uso de cigarros (e outros produtos para fumar, derivados ou 
não do tabaco) em todos os compartimentos coletivos / públicos, exceto em áreas 
designadas exclusivamente para fumantes, isoladas e ventiladas.  
          ► O Decreto 2018 regulamenta a lei 9294 e esclarece que bares e restaurantes estão 
incluídos, mas locais ao ar livre (mesmo que parcialmente fechados) estão isentos. Áreas 
de fumantes devem ser exclusivamente para fumantes, separadas e devem ser 
adequadamente ventiladas.  
2000 ► Proibido fumar em aeronaves e transporte público (Lei 10.167)  
2011 ► A Lei 12.546 altera a Lei 9294 (1996), removendo isenções e proibindo 
completamente o fumo em todos os recintos fechados coletivos / públicos. No entanto, a 
lei não entra em vigor até 2014. 
 2014 ► O Decreto 8262 define lugares coletivos como locais públicos ou privados que são 
acessíveis ao público ou para uso compartilhado, e que são permanente ou 
temporariamente, total ou parcialmente fechados em qualquer lado por paredes, 
divisórias, telhado ou toldos. Também implementa a Lei 12.546 em dezembro de 2014. 



Legislação no Rio Grande do Sul 



Legislação no Rio de Janeiro 
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 



Objetivo do estudo 

• Este estudo examinou as mudanças na mortalidade 
neonatal e infantil associadas ao fortalecimento da Lei 
de Ambiente Livre no Brasil, no período de 2000-2016.  

• Foram também examinadas associações entre Leis de 
Ambientes Livres e exposição à fumaça de tabaco e 
tabagismo durante a gravidez usando dados do 
pesquisa anual sobre Fatores de Risco e Proteção de 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) no 
período de 2006 a 2016. 
 



Legislação de Ambientes Livres de Fumaça de Tabaco e 
mortalidade neonatal e infantil 

Hone, T et al. – Tob Control 2019,0:1-9 doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-054923 



Variáveis do estudo associadas à mortalidade 
infantil 



Fontes de dados 
 A primeira análise envolveu a compilação de dados de várias fontes públicas:  

 Dados de todos os nascidos vivos, óbitos infantis (menores de 1 ano de idade), óbitos neonatais (óbitos 
nos primeiros 28 dias de vida) e natimortos (óbitos fetais de 28 semanas ou mais gestação - definição da 
OMS24) foram obtidos para cada município, mês e ano (2000-2016) do Ministério da Saúde do Brasil 
(www.datasus.gov.br).  

 As informações sobre a cobertura municipal de atenção primária à saúde (Estratégia de Saúde da Família) 
foram extraídas do Departamento de Atenção Primária do Ministério da Saúde. Site de atendimento 
(http://dab.saude.gov.br).  

 O site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (www.ibge.gov.br) forneceu dados, em nível 
municipal, sobre o tamanho da população, a taxa de pobreza, os preços dos cigarros e a porcentagem de 
domicílios sem eletricidade. 

 VIGITEL - Essas informações foram obtidas no site do Ministério da Saúde do Ministério da Saúde do Brasil 
(http://support.br/br/download/Vigitel/) para os anos de 2006 a 2016.  

 

http://www.datasus.gov.br/
http://dab.saude.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://support.br/br/download/Vigitel/
http://support.br/br/download/Vigitel/
http://support.br/br/download/Vigitel/
http://support.br/br/download/Vigitel/
http://support.br/br/download/Vigitel/


Fontes de Legislações municipais e estaduais sobre ambientes 
livres de fumaça do tabaco 

A variável de exposição para ambas as análises foi o status da legislação de 
Ambiente Livre de Tabaco municipal.  
Os dados sobre as legislações estadual e municipal foram identificados através 
da pesquisa de bancos de dados jurídicos nacionais e sites legislativos estaduais 
e municipais individuais (incluindo:  
https://leismunicipais.com.br,  
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-
estadual/legislacoes-estaduais e  
http://www.actbr.org.br/biblioteca/mapa. 
 
Dois autores pesquisaram separadamente bases de dados com palavras-chave: 
tabag*, fuma*, cig* tabaco, fumo. Além disso, foram realizadas buscas na 
Internet por texto livre em busca de sinônimos de "lei" e "tabagismo". 

https://leismunicipais.com.br/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-estadual/legislacoes-estaduais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-estadual/legislacoes-estaduais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-estadual/legislacoes-estaduais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-estadual/legislacoes-estaduais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-estadual/legislacoes-estaduais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-estadual/legislacoes-estaduais
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-estadual/legislacoes-estaduais
http://www.actbr.org.br/biblioteca/mapa


Classificação das leis de Ambientes Livres de 
fumaça de tabaco 

Dois autores revisaram e classificaram as legislações registrando locais 
onde as mesmas foram aplicadas, tipo de proibições e datas de legislação e 
implementação.  
A legislação foi classificada como "básica" se similar à lei de 1996, que 
permitia áreas para fumantes.  
A legislação foi classificada como "parcial" se fumar fosse proibido na 
maioria das áreas públicas, mas permitisse exceções (por exemplo, em 
bares e restaurantes), ou se fossem permitidas salas de fumantes (em 
oposição a áreas) com ventilação.  
A legislação foi considerada "abrangente" se fumar fosse proibido em 
prédios públicos, incluindo bares e restaurantes, e áreas e áreas para 
fumantes fossem proibidas. Isso incluiu o SFL federal de 2014.  



Resultados 

Dos 26 estados e Distrito Federal do Brasil, todos, com exceção 
de três (Acre, Piauí e Rio Grande do Norte) reforçaram a 
legislação existente antes da Lei Federal abrangente, 
implementada em 2014.  

Nove estados introduziram a legislação abrangente, enquanto 
14 introduziram a legislação parcial e 3 permaneceram com a 
legislação básica.  



Número de municípios cobertos por diferentes tipos de legislações 
(200-2016) 



Taxa de mortalidade infantil no período de estudo e legislações  



Taxa de mortalidade infantil no período de estudo e legislações – 
Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro 



Resultados 



Resultados 



Resultados 



Resultados 



Conclusões 

 No Brasil, a introdução da Lei de Ambiente Livre de Tabaco foi 
associada a reduções significativas e importantes na mortalidade 
neonatal e infantil.  

 A legislação abrangente foi associada a maior redução do que 
legislação parcial para mortalidade infantil (5,2% de redução versus 
uma redução de 3,3%).  

 Os benefícios para a saúde infantil após o fortalecimento da legislação 
foram maiores em municípios com níveis mais elevados de pobreza e 
menor nível educacional.  

 A legislação abrangente foi associada a menor exposição de tabagismo 
passivo no trabalho e redução do tabagismo durante a gravidez. 



Obrigada pela atenção 

Tel.: (21) 3207-5513  
lalmeida@inca.gov.br 


